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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،عالمينالحمد هلل رب ال
واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم  ،اوزدنا علم   ،وانفعنا وارفعنا بما علمتنا ،اللهم علمنا ما ينفعنا

 الراحمين.
 تعالى:  -رحمه هللا-قال المصنف 

 :االعتبار والمتابعات والشواهد
   االعتباااااااار سااااااابرك الحااااااادي  هااااااا 
 عااان شااايخه فااارن ينااان شاااورك مااان

 

 شاااااااااورك شااااااااايخه ففاااااااااو  ف ااااااااا ا
 

   ماااااااااتن بمعنااااااااااه أتاااااااااى فالشااااااااااهد
 مثالاااااااااااه لاااااااااااو أخااااااااااا وا  هابهاااااااااااا

 

 ابااااان عيينااااا  وقاااااد ال عااااان عمااااارو 
 

   ثاااااااااااام وجاااااااااااادنا أيمااااااااااااا  هاااااااااااااب

 شااااااااارك راو غيااااااااره فيمااااااااا حماااااااا  
 

ن  معتباااااااااااااااار بااااااااااااااااه فتاااااااااااااااااب  وا 
 

 ثااااااااام   ا اوقاااااااااد يسااااااااامى شااااااااااهد  
 

 مفااااااااردوماااااااا خااااااا  عااااااان نااااااا   ا 
 

 فلفظااااااا  الااااااادبا  ماااااااا أتاااااااى بهاااااااا
 

 توبعععععع   اععععععرع ض العععععع     ا   عععععع 
 

 ف اااااااان فياااااااه شااااااااهد فااااااا  البااااااااب
 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 :أما بعد

صل نظم التي هي في األ في ألفيته؛ -ىتعال رحمه هللا-الحافظ العراقي  ل: يقو -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
ومما مضى شرحه في العام الماضي الشاذ والمنكر، ويجتمعان في التفرد على ما لعلوم الحديث البن الصالح، 

ال، والمنكر يتفرد به الضعيف مع المخالفة أو ال، وقد يطلق به الثقة إما مع قيد المخالفة أو مضى، فالشاذ يتفرد 
 :تفرد الراوي  هذين البابين اللذين فيهما -تعالىرحمه هللا -والعكس، وبعد ذلك أردف المؤلف  الشاذ بإزاء المنكر

 أطلاااااااا والصاااااااواب فااااااا  التخااااااار      المنناااااااار الفاااااااارد ناااااااا ا البرديجاااااااا 
 

 إلى آخره.
 افإن وجدنا شاهد   ،كيف نعرف التفرد وعدم التفرد؟ ال نعرف ذلك إال باالعتبار، فإذا اعتبرنا وبحثنا في الدواوين

ال حصل التفرد ،انتفى التفرد ؛اأو متابع   الشاذ والمنكر  -تعالى رحمه هللا-ولذا أردف الحافظ العراقي  ؛وا 
ال  وينظر في الحديث إن وجد له شاهد أو متابع انتفى التفرد، وحينئذ   ،علمباالعتبار والمتابعات والشواهد، لي  

 وال النكارة. ،هناك للشذوذ يصير مجاال  
 كر،الشاذ والمن ؛مناسبة هذه الترجمة لما قبلها مع الترجمتين اللتين قبلها ،وهذه الترجمة ،هذا الباب أقول: مناسبة

 يخالف فيه الثقة غيره من الثقات: الشاذ على ما تقدم تحريره عن اإلمام الشافعي وغيره: هو ما
 و و الشاااااا و  مااااااا يخااااااالف الث اااااا 

 

 فيااااااااه الماااااااا  فالشااااااااافع  ح  ااااااااه 
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المنكر بإزائه  ،، ومنهم من يطلقه على مجرد تفرد الثقة، والمنكر بإزائهاى مجرد التفرد مطلق  ومنهم من يطلقه عل
ويطلق ويراد به تفرد الضعيف، مع مخالفة غيره  ،اأو مطلق   ،أو مع المخالفة ،يطلق ويراد به الشاذ في تفرد الثقة

 وهذا كله مضى. ،أو مجرد تفرد من ال يحتمل تفرده ،من الثقات
في  -اأيض  –وسيأتي ، ترجمة األفراد -اأيض  –رف هذا التفرد؟ كيف نحكم على الحديث بأنه فرد؟ وسيأتي كيف نع

إال أنهم  ،واحد راو   -اأيض  –واحد، والغريب هو ما يتفرد به  أواخر الكتاب الغريب، واألفراد هي ما يتفرد به راو  
، -إن شاء هللا تعالى-رد النسبي، وهذا كله سيأتي أكثر ما يطلقون الفرد على التفرد المطلق، والغريب على التف

ثم أردفها  ،الشاذ والمنكر :لألصل هذه الترجمة بين البابين السابقين اتبع   -رحمه هللا تعالى-فجعل الناظم 
 ،والمشهور في أواخر الكتاب واألصل واألنسب أن يأتي بالشاذ ،ثم أخر الكالم على الغريب مع العزيز ،باألفراد
وبابين  ،ثم بعد ذلك يأتي باالعتبار، لكنه وسط هذه الترجمة بين بابين فقدمهما ،ثم الفرد ثم الغريب ،نكرثم الم

، ألف كتابه افشيئ   األنه ألفه، ألف كتابه شيئ   ؛ي هو ابن الصالح، الذفأخرهما، وهذا مما يالحظ على األصل
اجتهد في ترتيب  -رحمه هللا تعالى-صالح ولذا جاءت تراجمه هكذا، وابن ال ؛ليلقيه على الطالب في دروس

وهذا هو  ،وهكذا ،ولوحظ عليه بعض الشيء ،فأماله على الطالب ،كتابه وتحريره وجمعه من المصادر المختلفة
 .-جل وعال-الشأن في مصنفات البشر، ال بد أن يالحظ عليه، وال يمكن أن يكون الكمال والتمام إال لكتاب هللا 

 ،والمتابعات ،قد يفهم من النسق بين الثالث الكلمات االعتبار بار والمتابعات والشواهد""االعت :هذه الترجمة
 ،والمتابعات ،االعتبار :ابعات والشواهد، فعلى هذا تكون األنواع ثالثة، فاالعتبار قسيم للمتوالشواهد أنها قسائم

ه الطرق هي المتابعات والشواهد فقط، وما تتعدد ب ،والشواهد، وهذا الفهم ليس بصحيح؛ ألن ما يعتضد به الخبر
والشواهد، معرفة االعتبار للمتابعات  ،فحق العبارة كما يقول الحافظ ابن حجر: معرفة االعتبار للمتابعات

للمتابعات والشواهد، يعني ال يوجد شيء ينقسم إلى ثالثة أقسام هي االعتبار  اوالشواهد، فاالعتبار ليس قسيم  
نما هي المتابعات والشواهد فقط، وأما االعتباروالمتابعات والشواهد،  والسبر في دواوين  ،والنظر ،فهو االختبار ،وا 

 الحافظ العراقي: ،في نظمه -رحمه هللا تعالى-ولذا يقول الحافظ  ؛السنة؛ للبحث عن المتابعات والشواهد
 :"االعتبار سبرك الحدي "

 االعتباااااااار سااااااابرك الحااااااادي  هااااااا 
 

 شااااااااارك راوي غيااااااااره فيمااااااااا حماااااااا  
 

والطريق إلى التوصل  ،والشواهد، هيئة التوصل ،وطريقة التوصل لمعرفة المتابعات ،فاالعتبار هيئة التوصل
والبحث  ،ونظرك الحديث في دواوين السنة ،يعني اختبارك "االعتبار سبرك الحدي "والشواهد  لمعرفة المتابعات

شارك فعل، فاعله ف "راو غيره فيما حم "به  راويه الذي يظن تفرده "ه  شارك"، هذا هو االعتبار عن الطرق 
"إذن  ،، مفعول شارك"غيره" هوو معروف، غيره هذا المفعول المشارك،   إعرابها هذا هو الفاعل؟ "راوي

 ....................... هاااااااااااااااااااااااااا 
 

 شااااااااارك راو غيااااااااره فيمااااااااا حماااااااا  
 

كذا  هي المفعول، لكن هل راو   راو  و  ،فتكون غير ه ،زكريا األنصاري يشير إلى أن غيره يمكن أن تكون هي الفاعل
ه، ويظهر عليه اإلعراب شارك ن المنقوص في حالة النصب تثبت ياؤ تأتي في حالة النصب؟ أو أ ،بحذف الياء

وعلى هذا  "أل"،، ويقول: إن من العرب من يجعل المنقوص محذوف الياء باستمرار، يعني إذا لم تقترن به اراوي  
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هو المفعول على كالمه هو، لكن ما الداعي لمثل هذا التكلف؟ وباإلمكان أن نقول:  يكون غيره هو الفاعل، وراو  
" كما  "وغيره" والجر تحذف ياؤهفي حالتي الرفع  "أل"هذا هو الفاعل؛ ألن المنقوص المجرد عن  "شارك راوي

ال ما في ،فرق  هفي ؛أو شورك ،شارك غيره ن هي المفعول، والراوي سواء  ضبط هنا تكو    فرق؟ هوا 
 ..طالب:....
 من أين؟

 طالب:......
، اشارك زيد عمر   ،التي هي بين الطرفين ،شارك إذا وجدت المشاركة ، أنا أقول: إن الشخص سواء  ال، يا أخي

قدمنا  و؟ يعني سواء  عمر   اإذا قلنا: شارك زيد   ؛لجملةاويختلف المفهوم من  ،هل يختلف التعبير ويختلف األسلوب
وغيره هو المفعول  ،هو الفاعل وال يوجد أي مانع من هذا، وعلى هذا يكون راو   ،تلف األمرالفاعل أو المفعول يخ

ذوف، والعائد مح ،فيما حمل، يعني فيما حمله، وما موصولة، يعني في الذي حمل، والجملة صلة الموصول
 :همعتبر ب "شورك من معتبر به"ذاك الراوي  "عن شيخه فرن ينن"األصل فيما حمله من الحديث 

................................... 
 عااان شااايخه فااارن ينااان شاااورك مااان

 

 ................ فيمااااااااااااااا حماااااااااااااا  
 

 معتباااااااار بااااااااه......................
 

لضعف؛ ألن يعني شورك من مثله بأن ال يكون شديد الضعف، بأن ال يكون كل من المشاِرك والمشاَرك شديد ا
 يستفيد منها الحديث قوة، فوجودها مثل عدمها إذا كان الراوي شديد الضعف وجودها مثل عدمها، الرواية شديد 

ما يقال: فالن يعتبر به، وفالن ال يعتبر به، فإذا كان  اكثير   "فرن ينن شورك من معتبر به"ولذا قال:  ؛الضعف
نما قد يكون ثق ؛ممن يعتبر به ة، وقد فضعفه ليس بشديد، وهو الذي يقبل االنجبار، وقد يكون غير ضعيف وا 

ال ما تفيد الخبر ،يكون دونه صدوق، فإن كان ثقة فمشاركته تفيد الخبر إن كان الراوي ثقة مشاركته تفيد  ؟وا 
عند المعارضة يستفيد خبر الثقة بمشاركة  ،أو ال تفيده؟ الخبر صحيح دون مشاركة، لكن عند الترجيح ،الخبر

يشارك فيه راويه الثقة،  غيره مما ال يشارك فيه، أو ممن لمفيرجح على  ،؟ القوة عند الترجيحماذاغيره له، يستفيد 
فمشاركة الثقة تفيد عند الترجيح، عند التعارض والترجيح، ومشاركة من دون الثقة ممن لم يصل إلى حد 
الضعف تفيد الحديث االرتقاء إلى درجة الصحيح لغيره، يعني ممن ال يصل إلى حد الضعف، مشاركة هذا 

مشاركة و فيرتقي بذلك إلى درجة الصحيح لغيره،  ،من ال يصلح على حد الضعف تفيده قوةالراوي من مثله م
والشواهد التقوية،  ،فنستفيد من المتابعات ،الضعيف ممن يعتبر به تفيد الخبر االرتقاء من الضعيف إلى الحسن

 "فرن ينن شورك" صحةلى الحسن، أو من الحسن إلى الوالترقية لألحاديث من الضعف إ ،نستفيد منها التقوية
وال يصل إلى حد من يتهم بالكذب  ،يعني ضعفه ال يرجع إلى عدالته "شورك من معتبر به"إن يكن ذلك الراوي 

نما يرجع ضعفه إلى شيء في حفظه مما ال يصل إلى شدة الضعف في الحفظ بأن يكون سيء الحفظ  ،مثال   وا 
 اال ينجبر؟ المقصود أن مثل هذا إذا كان ضعفه راجع   أو ،هل ينجبر ؛على خالف بينهم في سيء الحفظ ،مثال  

 فإنه ينجبر، فإنه ينجبر. ؛إلى شيء في حفظه
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 ،فتابع هذا هو التابع، فالتابع هو الذي يشارك فيه راويه من قبل معتبر به، هذا هو التابع "معتبر به فتاب "
من يخص المتابع إذا كان المتن بلفظه يروى منهم  ،والفرق بينهما ،والشاهد ،والخالف بين أهل العلم في المتابع

ولو اختلف الصحابي، والشاهد  ،من طريق آخر، ولو اختلف الصحابي، منهم من يطلق المتابع على اتحاد اللفظ
والذي الصحابي، هذا قول في هذه المسألة، ولو اتحد  ،على اختالف اللفظ، يعني أن يروى الحديث بالمعنى

، ولو وجد االختالف في اللفظ، والشاهد ما اختلف صحابيه ،المتابع ما اتحد صحابيه يختاره أكثر المتأخرين أن
 اتحد اللفظ، ولو اتحد اللفظ.ولو 

ن اختلف اللفظ  ،فالمتابع ؛فإن اتحد اللفظ ،فمن العلماء من ينظر إلى اللفظ والمعنى ولو اختلف الصحابي، وا 
واختالفه فما اتحد فيه  ،من ينظر إلى اتحاد الصحابيومنهم  ،ولو اتحد الصحابي ،فالشاهد ؛واتحد المعنى

يرجحه أكثر  ، ولو اتحد المعنى، وهذا هو ماوما اختلف فيه الصحابي فهو الشاهد ،الصحابي فهو المتابع
إن  "فرن ينن شورك من معتبر به فتاب "ممن يخرج األحاديث من المتأخرين  وعليه عمل المخرجين ،المتأخرين

الراوي األدنى إن شورك في شيخه  ،فتابع متابعة تامة، إن شورك في شيخه ؛شيخه مباشرة شورك فيما حمل عن
ن توبع في الشيخ الثالث متابعة لكنها أقصر،  ن شورك في شيخ شيخه فمتابعة لكنها قاصرة، وا  فمتابعة تامة، وا 

ت، يقول اإلمام البخاري وهكذا إلى أن يصل االتحاد في الصحابي، فعلى سبيل المثال في حديث األعمال بالنيا
عن غير الحميدي  -رحمه هللا تعالى-: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، يرويه البخاري -رحمه هللا تعالى-

ال قاصرة؟ تامة؛ ألن ،عن سفيان، هذه متابعة تامة  ها المشاركة في الشيخ، نعم؟وا 
 .....طالب:.
 كيف؟

 ...طالب:...
إذا رواه البخاري من غير طريق الحميدي عن غير سفيان عن يحيى بن  من بداية السند نعم، الحديث نفسه

ال ما هو  ،اتحدوا في شيخ الشيخ هذه متابعة ،سعيد ال ما هو بواضح، ظاهر وا  لكنها أقصر من األولى، واضح وا 
إذا تصور أنه روي من طريق  ،-رضي هللا تعالى عنه-إلى أن يتحدوا في عمر  ،بظاهر؟ ثم إلى آخر اإلسناد

يصح عن غير علقمة عن عمر، لكنه ال يثبت إال من طريق عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، 
 وعنه يحيى بن سعيد، وعنه انتشر.

ال شاهد   ،امتابع   :ماذا يكون  ؛بلفظه ،لو قدر أننا وجدنا حديث األعمال بالنيات من حديث أبي هريرة مثال   ؟ اوا 
رضي هللا تعالى -فمتابع على القول األول، لو وجدنا حديث عمر  ؛ن اتحد اللفظشاهد على القول الثاني، وا  

ال شاهد؟ شاهد على القول األول، ،نقول متابعة ؛مع اختالف في لفظه واتحاد في معناه -عنه ومتابع على  وا 
 القول الثاني، وهكذا.

ن شورك شيخه ففو "  ففوق مبني على الضم لماذا؟ نعم؟ "وا 
 طالب:......
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والجهات الست إذا حذف المضاف إليه مع نيته تبنى على  ،وبعد ،حذف المضاف إليه مع نيته، وقبلم، نع
ُ { ،مثل ما تقول: أما بعد ،الضم ُر َمن َقبأ َمأ َ اْلأ }َقدأ َخَلتأ َمن  ، لكن إذا أضيفت أعربت:[( سورة الروم4)] }ّلِلَه
} َلُ مأ هَ ، [( سورة آل عمران731)] َقبأ ُف{}َفَخره َعَليأ  ؟نعم، [( سورة النحل62)] ُم السه أ
 .....طالب:.

قال: هذا من  ،ال يدل له نقل وال عقل نعم، يصير مثل ما يقول شيخ اإلسالم عن بعض المبتدعة إذا ذكر قوال  
أي فهو متابع  "ففو  ف  ا" ال وافق القرآن، وال وافق العقل باب خر عليهم السقف من تحتهم، يعني ال نقل،

قد يسمى  "ا"يسمى شاهد  كل من المتابع لشيخه فمن فوقه  "وقد يسمى"صر، نعم متابع لكنه قاصر لكنه قاو 
سميناه  ، سواء  ، وبعضهم ال يفرق بين األمرين، والخطب في هذا كله سهلا، والشاهد يسمى متابع  االمتابع شاهد  

فيد التقوية، مما يتقوى به الخبر، وقد يسمى من المتابع والشاهد ي لماذا؟ ألن كاّل  األمر سهل؛ ،اأو شاهد   ،امتابع  
أو غير  ،عن ذلك الصحابي "متن بمعناه أتى"آخر في الباب  "ثم   ا متن" ثم بعد فقد المتابعات ،اشاهد  

أن النظر إلى  -وهذا على القول األول- "فالشاهد" ،أو اختلف اتحد الصحابي سواء   "متن بمعناه أتى"الصحابي 
وعليه جمع من أهل العلم، وعرفنا أن اختيار أكثر المتأخرين  ،هو اختيار اإلمام البيهقي وهذا ،اللفظ والمعنى

ن اختلف ،اواختالف   ،اعلى التفريق بين المتابع والشاهد في الصحابي اتفاق   "وما  ،فالشاهد فإن اتحد فهو المتابع، وا 
 والشاهد: عن كل من التابع "عن ن   ا"يعني تجرد  خ "

 وماااااااا خااااااا  عااااااان نااااااا   ا مفاااااااارد  ...................................
 

وال وجدنا ما  ،فلم نجد ما يتابع الراوي على رواية الخبر ،يعني إذا بحثنا وسبرنا دواوين السنة ،يعني أفراد "مفارد"
 ن:والتنقيب في الدواوي أي ما وجد له متابع وشاهد بعد البحث والسبر "مثاله"، نجزم بأنه فرد ؛يشهد للحديث

 ))لاااااااو أخااااااا وا  هابهاااااااا  مثالاااااااه: 
 

 ................................... 
لو أخذوا إهابها، المروي عند اإلمام مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن 

 عباس، الحديث في مسلم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس،
 ))لاااااااو أخااااااا وا  هابهاااااااا  لاااااااه: مثا

 

 فلفظاااااااااا : "الاااااااااادبا " ............. 
 

))لو أخذوا فماتت فرموها،  ،يعني الشاة التي أهديت لموالة ميمونة، ))لو أخذوا إهابها((يقول: أصل الحديث: 
 :))فدبغوه(( :، في رواية سفيانإهابها((

 ))لاااااااو أخااااااا وا  هابهاااااااا  مثالاااااااه: 
 

 فلفظاااااا : "الاااااادبا " مااااااا أتااااااى بهااااااا 
 

ال فاألصل أنه  ،مصروف ،إال ابن عيينة " ال ابن عيين "ني ابن دينار يع "عن عمرو"عني ما أتى بها أحد ي وا 
يعني شيخه  ،توبع عمرو "عمرو"شيخه  وقد توب " ،" ال ابن عيين رف، لكنه يصرف للوزن، ممنوع من الص
يزيد بن أبي  -اأيض  –والبيهقي، وتابعه تابعه أسامة بن زيد الليثي عند الدارقطني  "ف  الدبا "عمرو بن دينار 
 "ف  الدبا  فاعتضد"ابن جريج، سفيان ما توبع، لكن توبع شيخه عمرو بن دينار  -اأيض  –حبيب، وتابعه 

 :أسامة بن زيد الليثي، ويزيد بن أبي حبيب، وابن جريج، توبع :وعرفنا أنه تابعه ثالثة
 ............فاااااا  الاااااادبا  فاعتضااااااد  ...................................
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 ))أيماااااااااا  هااااااااااب   ثااااااااام وجااااااااادنا:
 

 ف اااااااان فياااااااه شااااااااهد فااااااا  البااااااااب
 

 :فقد طهر(( ،))..دبغيعني  ))أيما إهاب..((عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس:  "ثم وجدنا"
 ف اااااااان فياااااااه شااااااااهد فااااااا  البااااااااب  ...................................

 

يالحظ اتحاد الصحابي، كالهما من حديث ابن عباس، إذا كان الحديث لكونه بمعناه، مع أنه  ،لكونه بمعناه
إذا جزمنا أن  الرواية الثانية تسمى متابعة، لكن ،يعني ال إشكال في تسميته متابع ،عن صحابي واحد   اواحد  

البن عباس  حديث ثان   فقد طهر(( ،))أيما إهاب دبغحديث:  والصحابي متحد، فمثال  ، القصة مختلفة مثال  
ال حديث آخر؟  ،هذه متابعة :يختلف عن حديث الشاه التي أهديت لموالة ميمونة في قصة أخرى، هل نقول وا 

كالتي صنعها محمد فؤاد عبد الباقي بالنسبة لصحيح  ،وتجدون في األطراف، أطراف األحاديث ،ألن هذا يلتبس
ن كان مستقاّل -يجعل هذا الحديث  -اأحيان  –تجده  ،البخاري  يث األول، بمعنى أنه جزء منه، أو للحد اطرف   -وا 

لكن المناسبات مختلفة،  ،موضع آخر من رواية البخاري لنفس الحديث، يعني يكون الحديثان في موضوع واحد  
أو حديثان البن عباس في الباب؟ يعني  ،إنه حديث واحد :فهل نقول ،وسبب ورود الحديث مختلف ،والقصص

، لكن والثاني، الحديثان عن ابن عباس ،لحديث عن ابن عباس األوليعني ا ،مقتضى قولهم في هذا الخبر
))فدبغوه، في حديث الشاه:  ،))لو أخذوا إهابها((في حديث:  ))أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر(( القصة مختلفة:

حديث : بين الحديثين، ))أيما إهاب دبغ فقد طهر((سفيان بن عيينة، والحديث اآلخر:  في رواية فانتفعوا به((
يعني جلد الشاة الميتة، والثاني: عام ، ((؟))هال انتفعتم بإهابهاهذا خاص، وهذا؟  ))أيما إهاب(( :والثاني ،الشاه

ال ما  ،في مثل هذه الصورة يمكن حمل العام على الخاص، فقد طهر(( ؛))أيما إهاب دبغ :في جميع الجلود وا 
ال ما يحمل؟ هل نقول ،يمكن؟ يحمل العام على الخاص وفي  ،وما عدا ذلك ال يحمل ،هذا خاص بالشاه إن :وا 
من صيغ العموم، والحديث  "أيما"أو نقول: ال يحمل العام على الخاص هنا؟  ،حكم الشاة جميع ما يؤكل لحمه

في الشاة خاصة، في قضية خاصة، وهذا فيه عموم، فهل نقول: إن جميع جلود  ))لو أخذوا إهابها(( :األول
ال خاص بما يؤكل لحمه؟ نعم، يعني العام إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم  ،الميتات إذا دبغت طهرت وا 

فإنه ال يخصص، إذا اتحد الحكم ال يخصص به، إنما يكون التنصيص على الخاص من باب التنصيص  ؛العام
، إذا ازيد   أعطوا ثم قيل: ،عطوا الطالب، لو قيل: أ واالهتمام بشأنه للعناية به ،على بعض أفراد العام للعناية به

أو نقول: ال، التنصيص على زيد  ،هل يعني أنه يختص به هذا العطاء دون غيره من الطالب ؛اقيل: أعطوا زيد  
العلم يقررون أن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ال يقتضي ، والعناية بشأنه؟ أهل يدل على االهتمام به

 التخصيص، نعم.
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 ز ادات الث ات
 ماااااااانهم واقباااااااا  ز ااااااااادات الث ااااااااات

 وقيااااااا : ال وقيااااااا : ال مااااااانهم وقاااااااد
 دون الث ااااااااااااات ث اااااااااااا  خااااااااااااالفهم
 أو لااااااام يخاااااااالف فاقبلناااااااه وادعاااااااى

 طااااا   نحاااااو جعلااااااتأو خاااااالف اإ
 فالشااااااااافع  وأحمااااااااد احتجااااااااا باااااااا ا
 ل اااان فاااا  اإرسااااال جرحااااا فاقتضااااى
 هااااا ا قباااااول الوصااااا     فياااااه وفااااا 

 

 وماااااااان ساااااااااواهم فعليااااااااه المعظااااااااام 
 قسااااامه الشاااااي  ف اااااال: ماااااا انفااااارد

 عنااااااادهمفيااااااااه صااااااار حا فهااااااااو رد 
 فيااااااااه الخطياااااااب االتفاااااااا  مجمعاااااااا

 رض فهااااااا  فااااااارد ن لاااااااتتربااااااا  اْل 
 رسااااااال ماااااان  ا أخاااااا اوالوصاااااا  واإ 

 ت ديماااااااااااااااااااه ورد أن م تضاااااااااااااااااااى
 الجاااااااااار  علاااااااااام زا ااااااااااد للم تفاااااااااا 

 

 ،وهذا الباب من أهم ما يبحث في علوم الحديث ومعرفته، "ز ادات الث ات": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
يعني معرفة ما  ،أو من الناحية العملية ،كان من الناحية النظرية الب العلم، سواء  غاية األهمية لط واإللمام به في
فمعرفة الزيادات  ،من قبل أهل العلم، ومعرفة ما وقعت الزيادات فيه من األحاديث من حيث العمل اقيل فيه نظريّ 
–في المتون ابن خزيمة، ومنهم هذه ال يعرفها إال القليل النادر، وممن له عناية بمعرفة الزيادات  ،في المتون 

أبو الوليد حسان  -اأيض  -و مصنف في الزيادات، له كتاب اسمه "الزوائد"،أبو بكر النيسابوري، وله  -اأيض  
القرشي، وابن عدي، ونظائرهم من األئمة الذين لهم العناية التامة بحفظ السنة، ومعرفة ما يزاد في األخبار، 

واألبواب، فالباب إذا لم تجمع طرقه ال يتبين مثل هذه األمور من الزيادات  زيادات الثقات تعرف بجمع الطرق 
مرده  ،إنما مرده إلى القرائن ،ن الحكم في القبول والرد لهذه الزياداتإ :ال سيما إذا قلنا ،وغير المقبولة ،المقبولة

 ،ت الزيادات المقبولةعرف؛ وأحاديث الباب الواحد ،احد، طرق الحديث الو فإذا جمعت الطرق  ،إلى القرائن
كما هو صنيع أئمة هذا الشأن، ونظيره ما تقدم في تعارض  ،فمرد هذا إلى القرائن ،والزيادات غير المقبولة

 والوقف. ،والرفع ،واإلرسال ،الوصل
 ؛زيادة من ثقة :ما تجدون  اكثير   ،الزيادة من الثقة؛ ألن الباب زيادات الثقات، كثير من أهل العلم يطلق القبول

، ))أو زرع(( :، فمثل زيادةافي كثير من تصرفات أهل العلم، أما زيادات الصحابة فهي مقبولة اتفاق   ،فهي مقبولة
يؤكد هذا القبول بأن أبا  -رضي هللا تعالى عنه-في اقتناء الكلب هذه مقبولة، وابن عمر  ،في حديث أبي هريرة

لبعض المبتدعة  افإنه يحفظ ما جاء فيه، خالف   ،األمر هريرة كان صاحب زرع، يعني أنه إذا كان له عناية بهذا
ألنه محتاج  ؛الذين يقولون: إن ابن عمر يشكك في هذه اللفظة من أبي هريرة، ويتهمه بأنه زادها ،المفتونين

فالزيادات من  ، الصحابي الجليل أبي هريرة مثل هذا الظن السيئ،إليها، حاشا وكال أن يظن بحافظ اإلسالم
 .اقبولة اتفاق  الصحابة م

 ،وهو من جمع بين العدالة ،الثقات هنا هل المراد بالثقة هنا حقيقة الثقة: -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
 ، نعم؟، كالصدوق مثال  فيدخل فيه من دون الثقة ؟أو المراد به الراوي المقبول ،واإلتقان ،والضبط ،والحفظ

 طالب:......
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وعلمنا به،  ،صدوق جاء بخبر قبلناه ،، هو مقبول الروايةمقبول الرواية مثال   عني، ييعني زيادة من هو دون الثقة
ال لفظة؛جملة :فجاء بزيادة ال ما نقبل؟ ،نقبل ، وا   وا 

 .....طالب:.
 ،وزيادة الثقة مقبولة، لكن مرادهم بالثقة أعم من كونه عدال   "واقب  ز ادات الث ات"، "ز ادات الث ات"الثقة، العنوان 

"واقب  رد زيادته  ، بل المراد بذلك رواية مقبول الرواية، إذا قبلنا حديثه قبلنا زيادته، ومن رد حديثهاضابط   ،احافظ  
دخلون في هذا يعني والمراد بذلك في هذا الخالف من دون الصحابة، أما الصحابة فال ي ؟امطلق   ز ادات الث ات"

أو العكس،  ،ثم رواه بها ،روى الحديث بدون هذه الزيادة أي ممن "منهم" امطلق   "واقب  ز ادات الث ات"الخالف 
 .اثم رواه ناقص   ،ا، أو رواه تامّ اثم رواه تامّ  ،ايعني روى الحديث ناقص  

 واقباااااااا  ز ااااااااادات الث ااااااااات ماااااااانهم
 

 ................................... 
إذا قارنا  ،صور هذه الزيادةأي سوى الراوي بدونها، يعني ت "ومن سواهم"يعني ممن روى الحديث بدونها 

 أو قارنا رواية هذا الراوي بهذه الزيادة مع رواية غيره. ،الروايتين عن الراوي نفسه
 واقباااااااا  ز ااااااااادات الث ااااااااات ماااااااانهم

 
 

 ومن سواهم....................... 
في المعنى، وسواء  كانت هذه الزيادة في اللفظ أو ، وسواء  "فعليه المعظم"أي سوى الراوين بدونها فعليه المعظم، 

ذكرها في مجلس أو في مجالس،  اتحد إعرابها أو اختلف، سواء   ليها زيادة حكم شرعي أو ال، سواء  ترتب ع
 :من المحدثين والفقهاء واألصوليين ؛المقصود أن هذه الزيادات مقبولة وعليه المعظم
 واقباااااااا  ز ااااااااادات الث ااااااااات ماااااااانهم

 

 وماااااااان سااااااااواهم فعليااااااااه المعظاااااااام 
 

، سواء كان هذا الذي زادها في مقابل نظيره الذي لم يزد يعني ثقة زاد، وثقة لم اي ال تقبل مطلق  يعن وقيل: ال؛
كان يزد، يعني ثقة زاد وثقة نقص، القول الثاني، القول األول: تقبل الزيادة، القول الثاني: ال تقبل الزيادة ولو 

متيقن، وهذه الزيادة مشكوك فيها،  فق عليه بينهماالقدر المت ؛لماذا؟ ألن ما اتفقا عليه المقابل له نظير واحد؛
ومن نقص أكثر من واحد، هذا القول  ،ا، يعني ومن باب أولى إذا كان الزائد واحد  ايعني ال تقبل مطلق   وقيل: ال؛

 .ا، والثاني: الرد مطلق  االثاني، األول: القبول مطلق  
فإن هذه الزيادة ال تقبل  ا، ومرة تامّ اديث مرة ناقص  يعني إذا جاء بالح "وقي : ال منهم"وقيل: ال تقبل منهم، 

ذين ومرة بدون الزيادة، ما الفرق بين هذا القول وال ،يعني مرة بالزيادة ؛ومرة بها ،أي ممن رواه بدونها مرة منهم؛
ن غيره، وفيه عدم القبول، فيه القبول إذا كانت الزيادة من واحد والنقص م ،هذا القول الثالث فيه القبولقبله؟ 

، وسبب اومرة ناقص   اواحد، فهذا الراوي يروي هذا الخبر مرة زائد   وفيه الرد إذا كانت الزيادة والنقص من قبل راو  
يعني تركه لها في بعض األحيان  ؛ما تركها في المرة الثانية ؛لها امتقن   ،لها اضابط   ،منها االرد أنه لو كان متأكد  

، ا، والرد مطلق  االمسألة كم صار فيها من قول؟ القبول مطلق   "وقي : ال منهم"ها، وفي ضبطه لها، يشكك في ثبوت
ال قبلت ؛اوالتفصيل، فإن كانت الزيادة ممن رواه ناقص   ، أو ..إذا أضفنا إلى ذلك القول المعروف عند ؟ردت وا 

قرائن تكون األقوال بل يتركون الحكم لل ،وأنهم ال يحكمون بحكم عام مطرد في مثل هذا ،المحفوظ عن المتقدمين
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الحكم  -اأيض  –، وذكروا ا، والحكم لإلرسال مطلق  االحكم للوصل مطلق  ، أربعة، في تعارض الوصل واإلرسال
 يعني أربعة أقوال، إضافة إلى القول بما ترجحه القرائن. ، وذكروا أن الحكم لألحفظ؛لألكثر

أو  ؟أو يرد ؟هل يقبل ال يدري ماذا يصنع؟ك أنه يضطرب، و الطالب المبتدئ حينما يسمع هذه األقوال ال ش
يصنع كما صنع األئمة؟ يعني ال شك أن المرجح هو قول، هو ما عليه عمل األئمة وأن الحكم للقرائن، لكن هل 

ويجمع  ،فيخرج األحاديث ؛ويطبق عليها ،لطالب العلم المبتدئ في علوم الحديث الذي يدرس قواعد الحديث
أو يحكم بحكم  ، ويترك هذه األقوال؟فيحكم بالقرائن ،هل له أن يحاكي المتقدمين ؟وينظر في األسانيد ،الطرق 

لكة وصارت لديه أهلية وم ،ثم بعد ذلك إذا تأهل وساوى المتقدمين في أحكامهم ،عام مطرد في بداية األمر
 ؛المتأخرين هذا هو األصل، فطالب العلم عليه أن يتخرج ويتمرن على قواعد يستطيع بها أن يرجح بالقرائن؟

يرسي على شيء في طور  ، المقصود أنه يثبتاأو يردها مطلق   ،افي مثل هذا الباب يقبل الزيادات مطلق   فمثال  
نقول ألنه لن يعول على  ل؛ لماذا؟ ألننامن هذا العلتكون أحكامه مطردة، ثم بعد ذلك إذا أكثر م التمرين؛
لمسالة مفترضة في طالب علم مبتدئ ما تمكن، لكن إذا وال على تصحيحه؛ ألنه طالب علم مبتدئ، ا ،تخريجه

، اال شك أن األهلية تتكون لديه تدريجي   ؛تمكن وأكثر من التخريج وجمع الطرق ودراسة األسانيد، أكثر من ذلك
فإذا تأهل لذلك وصار لديه من الملكة ما يستطيع بها بواسطتها أن يحكم بالقرائن هذا فرضه، وهذا ذكر في 

يعني في بداية األمر هل لطالب العلم  كام، نظير ذلك التفقه في األحكام؛ثيرة، ونظير التفقه في األحمناسبات ك
 هم األصل، والمتأخرون عالة عليهم؛المتقدمون  :المبتدئ أن يتفقه من الكتاب والسنة؟ نقول: في علوم الحديث

ستطيع أن يحاكي المتقدمين، لكن إذا تأهل هذا ال ي متقدمين؟ ألنه ال يستطيع دونه خرط القتاد؛لماذا ال يحاكي ال
هذا هو األصل لكن بالنسبة لطالب علم مبتدئ دون ذلك خرط القتاد حتى  ؛فرضه، التفقه من الكتاب والسنة

ويوازن بينها، ثم إذا تأهل  ،ويجمع أدلتهم ،وينظر في مذاهب علماء األمصار ،يتمرن على أقوال العلماء
 ،وال يجوز له التقليد، أما في البداية حكمه حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم ،جتهادنقول: فرضه اال ؛لالجتهاد

 فال نضطرب في مثل هذه المسائل.
الشيخ المراد به ابن الصالح، من يذكرنا بأبيات  ؛الثقة من الزياداتقسم ما ينفرد به  :أي "وقد قسمه الشي "

 المقدمة؟
 ن ااااال أو أطل اااات لفاااا  الشااااي  مااااا

 

 د  ال ابااااااان الصااااااا   مبهمااااااااأر ااااااا 
 

 امن الثقات أو واحد   اكان جمع   ما انفرد برواية دون الثقات سواء   انفرد" "ف ال: ما ،قسمه الشيخ إلى ثالثة أقسام
المتعددين، أو خالف  خالف الثقات الجمع يعني "ما انفرد دون الث ات ث   خالفهم"على أن يكون أحفظ منه، 

المخالفة  "ا"صر ح  أي فيما انفرد به  "ما انفرد دون الث ات ث   خالفهم فيه"نه الثقة الواحد ممن هو أوثق م
ثين، ويكون حينئذ أي مردود عندهم، أي المحد "فهو رد عندهم"ينهما، بأن ال يمكن الجمع ب اصريحة، صريح  
 من قبل الشاذ:

 فيااااااااه الماااااااا  فالشااااااااافع  ح  ااااااااه  ج  و و الشاااااا و  مااااااا يخااااااالف الث اااااا 
 



 
 

 00  
00 

 00 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

بحيث ال يمكن الجمع بينهما فهو رد  افيما انفرد به صريح   :أي "الث ات ث   خالفهم فيه صر ح  "ما انفرد دون ا
، هذا إذا -تعالى رحمه هللا-أي مردود كما مر في الشاذ عندهم أي عند المحدثين، وهو ما حرره اإلمام الشافعي 

 "أو لم يخالف" ألنها من قبيل الشاذ حكمها الرد؛خالف ما عندنا إشكال، إذا كانت هذه الزيادة تتضمن مخالفة ف
يعني هذا الراوي إذا جاء بحديث مستقل  "فاقبلنه" الفةيعني هذه الزيادة ما فيها أدنى مخ ؛أو لم يخالف فيه أصال  

 :كحديث ؛تقبل حديثه، يعني مثل الغرائب، غرائب الصحيحين ؛وهو ممن يحتمل تفرده ،تفرد به عن غيره
فإذا قبلت حديثه قبلت زيادته؛ ألنها ال تتضمن مخالفة، روى جملة  لم يخالف فاقبلنه" "أو، ))األعمال بالنيات((

كما يتفرد بحديث وهو ممن يحتمل تفرده  أو لم يخالف فيه أصال  ، مستقال   ا؛ كما لو روى حديث  زائدة في الخبر
 وال معارض له وحكمة حينئذ  القبول. ،وهو ثقة ،فاقبلنه؛ ألنه جازم بما رواه

يعني حال كونه  ؛امجمع  وادعى فيه الخطيب االتفاق  "ا"الخطيب االتفا  مجمع  أي في القبول  دعى فيه""وا
يعني نقل عليه الخطيب اإلجماع، لكن هل يسلم  ؛اعليه، فيه أي في القبول االتفاق من العلماء مجمع   امجمع  

في كالم الخطيب، يعني  ايس صريح  : يقول السخاوي: عزو حكاية االتفاق في مسألتنا لهذا اإلجماع؟ أوال  
الخطيب يقول: اتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، فكذلك سبيل 

ال على حديث مستقل؟ حديث مستقل، ثم بعد ذلك قاس الزيادة  ،االنفراد بالزيادة، يعني نقل االتفاق على الزيادة وا 
أو عزو حكاية  ،ال على الزيادة، فعزو االتفاق ،التفاق إنما هو على االستقالل بحديثعلى الحديث، فنقل ا

االتفاق في مسألتنا بخصوصها ليس بصريح في كالم الخطيب، إنما هو صريح في المقيس عليه، ال في 
ال ما هو بظاهر؟ ظاهر. ،المقيس، الكالم ظاهر  وا 

  ..طالب:....
هذا االتفاق ظاهر، يعني  ؛ وجب قبوله،انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيرهاتفق جميع أهل العلم على أنه لو 

أجمعت األمة على قبوله، وهو متفرد به واحد في أربع طبقات، لكن هل قبول  ،))األعمال بالنيات(( :حديث
معنى أنها ب ؟أو كلمة في حديث رواها من تفرد بحديث األعمال بالنيات، وخالفه فيها غيره لم يروها ،زيادة جملة

؟ لكنهم يقيسون هذا على هذا من باب ))األعمال بالنيات(( :هل تقبل مثل قبول حديث ال توجد في رواية غيره؛
القياس، وال يلزم أن يكون المقيس في قوة المقيس عليه، ال يلزم أن يكون الفرع في قوة األصل، بل المعروف أن 

؛ الرد، أو لم يخالف؛ لما احتيج إلى القياس، عرفنا أنه إن خالفالفرع أقل من األصل، ولو كان مثله في القوة 
 :"أو خالف اإط  "القبول، 

 ))جعلاااتأو خاااالف اإطااا   نحاااو: 
 

 فهاااااا  فاااااارد ن لاااااات ترباااااا  اْلرض   
 

 :يعني وافق من وجه وخالف من وجه 
 ))جعلاااتأو خاااالف اإطااا   نحاااو: 

 

 فهاااااا  فاااااارد ن لاااااات ترباااااا  اْلرض   
 

كزيادة التربة في حديث الخصائص، رواية  ؛وهذا اللفظ مؤثر ،لفظة لم يذكره سائر الرواة كزيادة "خالف اإط  "
 ،((اوطهور   ا))وجعلت لي األرض مسجد  ، في حديث الخصائص، ((اوطهور   ا))جعلت لي األرض مسجد  األكثر: 

اآلن ، ((اطهور  ))وجعلت تربتها لنا و مالك األشجعي عن ربعي عن حذيفة: في رواية عن مسلم تفرد بها أب
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 ، أو من أوصاف األرض، وننتبه لهذا؛من أفراد األرض اعتبار أن التربة من أجزاء األرض؛الموافقة من وجه ب
وننتبه لكلمة اإلطالق  "أو خالف اإط  "األرض تشتمل على تراب وغيره،  هذه هي الموافقة، والمخالفة؛ ألن  

ا أنه وعرفن "فه  فرد ن لت"يعني في حديث الخصائص  "رض  ))جعلت ترب  اْل "أو خالف اإط   نحو: هنا، 
عن ربعي عن حذيفة، وهذه رواها مسلم، ففيها مخالفة من وجه، وفيها موافقة من  تفرد بها أبو مالك األشجعي

يعني ما قال: أو خالف العموم؛  ق، وهذه الكلمة في غاية األهمية؛ذكر اإلطال -تعالىرحمه هللا -وجه، والناظم 
والجنس من صيغ العموم، أل هذه جنسية، وما دخلت عليه يكون  ،ن األرض جنسإ :هذه اللفظة إذا قلنا ألن
والتراب وصف من أوصافها، انتبهوا  ،أو نقول: إن األرض ذات أوصاف ،والتربة فرد من أفرادها ،شامال   اعامّ 

وفي لفظ: ، ))أيما إهاب((فظ الدباغ: في ل ؛يا اإلخوان ترى تقدم إشارة إلى شيء من هذا في الباب الذي قبله
وقلنا: إن هذا فرد من أفراد العام، وهذا ال يقتضي التخصيص؛ ألن التنصيص على فرد من أفراد  ،))جلد الشاه((

األرض ذات  ن التراب فرد من أفراد األرض؛إ :ناالعام بحكم موافق لحكمه ال يقتضي التخصيص، وهنا إذا قل
 أو ال يقتضي؟ ال يقتضي؛ ألن الحكم في التراب ،، قلنا: إن هذا يقتضي التخصيصأفراد، من أفرادها التراب

ما يختلف،  ؛ الحكم واحد((ا))وجعلت تربتها لنا طهور  ، ((اوطهور   ا))جعلت األرض لنا مسجد   وفي األرض واحد:
لتراب للعناية به، قلنا: إن هذا ال يقتضي التخصيص، إنما ذكر ا ،ن التراب فرد من أفراد األرضإ :فإذا قلنا

ذا قلنا ؛واالهتمام بشأنه ب قيد إذ أنه وصف من أوصاف ن التراإ :فهو أولى ما يتيمم به، أولى من غيره، وا 
لماذا؟ هناك ال يخص العام لالتحاد في الحكم، وهنا يقيد المطلق لالتحاد في  األرض، قيد يقيد به المطلق؛

 الحكم، انتبهوا يا إخوان.
من شخص واحد يعني، مرة ..، حتى وتجدون الشراح مرة يقولون  ،مسألة من دقائق المسائلعلى كل حال هذه ال

 يجعلها من العام، ومرة يجعلها من المطلق.
 فالشااااااااافع  وأحمااااااااد احتجااااااااا باااااااا ا

 

 ................................... 
 

 "فالشافع  وأحمد احتجا ب ا" هذه الزيادة؛ لما تضمنته من الموافقة يعني قبال "فالشافع  وأحمد احتجا ب ا"
فيجوز التيمم بكل أجزاء األرض، قالوا: حتى بالصخرة الملساء  ،لمالك وأبي حنيفة اخالف   ؛فخصا التيمم بالتراب

: المغسولة، فعندنا الشافعي وأحمد قبلوا الحديث، قبلوا هذه الزيادة، قبلوا لفظ التربة، وخصوا بالتراب التيمم، قالوا
ال من  ؟وجعلوها من باب المطلق والمقيد ،يعلق باليدين، عملوا بهذه اللفظة اربال بتراب له غال يصح التيمم إ وا 

 ؟نعمالمسألة من الدقائق،  هذه ؛خوانإباب العام والخاص؟ انتبهوا يا 
 طالب:......

"أو ؛ قال: عيباعتباره شاف -تعالىرحمه هللا -جعلوها من المطلق والمقيد، فقيدوا لفظ األرض بالتراب، والناظم 
 ،وأما مالك وأبو حنيفة ،ا التيمم بالتراب، فالشافعي وأحمد احتجا بذا، فخصما قال خالف العام خالف اإط  "

 أجزاء األرض حتى الصخرة المغسولة.فجوزوا التيمم بكل 
لفة؟ أو أنهم هل معنى هذا أنهم ردوا هذه الزيادة لما تضمنته من مخا لحنفية والمالكية من هذه الزيادة؛موقف ا
ي وأحمد احتجا فالشافع": -تعالى رحمه هللا-وجعلوها من باب العام والخاص؟ يعني مقتضى قول الناظم  ،قبلوها
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ذا الظاهر من كالمه؟ نعم، لكن ال يلزم أن يكون السبب في همن األئمة لم يحتجوا بذا، ما هو ب اأن غيرهم بذا"
لما تضمنته من  ؛قد يصرح بعضهم بردها ،ة، نعم قد ترد هذه اللفظةهذه اللفظل االتيمم بجميع أجزاء األرض ردّ 

يتضمن رد هذه  ؛وبجميع أجزائها ،مخالفة، لكن ليس مجرد ميلهم وترجيحهم التيمم بجميع ما على وجه األرض
د وهو أفضل من غيره، ويتيمم بغيره من الصعي ،تيمم بالترابالرواية، فمن جعلها من باب العام والخاص قال: ي  

ال ما هو  ،أو غير تراب، ظاهر ،االطيب الطاهر، جميع ما تصاعد وعال على وجه األرض، سواء  كان تراب   وا 
 بظاهر؟

 فالشااااااااافع  وأحمااااااااد احتجااااااااا باااااااا ا
 

 والوصااا  واإرساااال................. 
 

 :"أخ ا"أي: الزيادات  "من  ا"يعني في تعارضهما 
 واإرسااااااال ماااااان  ا أخاااااا ا والوصاااااا   ...................................

 

 ،أي من هذا الباب أخذا؛ ألن الوصل زيادة "الوص  واإرسال من  ا"مثل هذا في تعارض الرفع مع الوقف وقل 
ال نقص؟ نقص، وقل  والوقف نقص، فالذي يقبل  ،في الباب الثاني الرفع زيادة -اأيض  –واإلرسال زيادة وا 

يقول: ألن مع من وصل زيادة خفيت على من أرسل، ومع من رفع يقبل الوصل، ويقبل الرفع،  االزيادات مطلق  
ويحكم باإلرسال ويرد الرفع ويحكم بالوقف؛  ،يرد الوصل ازيادة خفيت على من وقف، والذي يرد الزيادات مطلق  

في القول الثاني في رد  ألن اإلرسال والوقف متيقن، وما فوقه من الوصل والرفع مشكوك فيه، ويكون داخال  
يعني  ؛في الحديث ا، جرح  في الحديث "ا"ل ن ف  اإرسال جرح  ، "والوص  واإرسال من  ا أخ "ادات، الزي

لجرح على التعديل من باب تقديم ا "فاقتضى ت ديمه" ، أي ذلك الجرح تقديمهذلك ""فاقتضى للحديث تضعيف
"ورد أن م تضى ه ا قبول  والحكم بأنه قدح في الوصل ،وهو تقديم اإلرسال ،رد هذا "فاقتضى ت ديمه ورد"

 أي: في الوصل "   فيه"، -اأيض  –يعني ورد تقديم اإلرسال بأن مقتضى هذا قبول الوصل  :ورد أن الوص "
ال  ،فتعارضا، ظاهر كالمه ،علم زائد للمقتفي أي المتبع "وف  الجر  علم زا د للم تف " بظاهر؟ فيه  ليسوا 

الباب من باب الزيادات، وفي مقابلها النقص، فالوصل زيادة خفاء؟ اآلن هو جعل الوصل واإلرسال من هذا 
 ،والوقف نقص، فمن يقبل الزيادات يقبل الوصل ،واإلرسال نقص، وقل مثل هذا في الرفع والوقف، الرفع زيادة

يعني ال  ؛في الحديث "ا"ل ن ف  اإرسال جرح  ويرد الوصل، قال:  ،ويقبل الرفع، والذي يرد الزيادات يرد الرفع
جرح في  فاقتضى" ا"ل ن ف  اإرسال جرح   في راويه مما يقتضي تضعيف الحديثذات الحديث، إنما هو جرح ل

فيقدم اإلرسال على الوصل من باب تقديم  "فاقتضى ت ديمه"الراوي، ويتبع الجرح في الراوي الطعن في المروي 
من أرسل، كن لما عورض برواية الجرح على التعديل، األصل أن هذا الراوي الذي وصل هذا الخبر ثقة، ل

ال ما نشكك؟ الذي أرسل الخبر؟ متيقن؛نستطيع أن نشكك فيه ينه وبين ن المتفق عليه بيعني ذكر الحد المتيقَ  ، وا 
فالقدر المتفق عليه هو اإلرسال، القدر المشكوك فيه  ،على من أرسل ازاد راوي   من وصل، لكن من وصل زاد؛

الخبر الموصول بالمرسل،  ل  عِ ذي من خالله حكم بالوصل، بعض أهل العلم ي  ال ؛هو هذا الراوي الذي يقتضي
ولذا قال:  ؛فيقتضي الطعن في راويه، إذا أعل الخبر الموصول بالمرسل اقتضى ذلك الطعن في راويه يعله به؛

وهذا محل  وهذا ال يمكن أن يطعن فيه، وراو وصل ،فإذا كان عندنا راو أرسل فاقتضى" ا"ل ن ف  اإرسال جرح  
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في الرواة لم يوافقه عليه الثاني، فرواية من أرسل تطعن في رواية من وصل، هذا يقول به  اللطعن؛ ألنه زاد قدر  
لماذا؟ بأي وجه  ، ورجحنا رواية من وصل؛من ناحية ثانية ؛لكن لو جئنا من ناحية أخرى  العلم؛ بعض أهل

ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والخطأ  ،زيادة علميمكن أن ترجح رواية الوصل؟ ألنها زيادة ثقة، ومعه 
 لكن" لم يحفظ فيكون احتمال أنه نسي، والثاني ضبط، ومن حفظ حجة على من ؛والنسيان معرض له اإلنسان

من باب تقديم الجرح على التعديل، لكن كون األكثر على ما سيأتي يقدمون  فاقتضى تقديمه" افي اإلرسال جرح  
 "فاقتضى تقديمه الكن في اإلرسال جرح  " لم خفيت على المعدل، هل نقول بأنمعه زيادة عالجرح؛ ألن الجارح 

قول األكثر؟ أو نقول في هذه نظير ما قلنا في الهذا قول األكثر؟ يعني كما قلنا في تقديم الجرح على التعديل 
ى قبول الزيادة عند التفرد؛ ألن ال يلزمه منه اتفاقهم عل : على أنه لو تفرد الثقة بحديثمسألة اتفاق أهل العلم

وفرع يقاس، فرواية الراوي الثقة لحديث كامل  ،يقاس عليه مقيس عليه، مقيس ومقيس عليه؛ أصلو  ،عندنا أصل
ولها مثل ما نه يتفق أهل العلم على قبإ :هل نقول ؛وهو ثقة ،يتفق أهل العلم على قبوله، زيادة يتفرد بها ؛يتفرد به

انتقد " فيه الخطيب االتفاق مجمعا ا انتقد نقل االتفاق، وقال: "وادعىولذ ؟ ال؛ديث كامال  يتفقون على رواية الح
يعني كما يقدم الجرح على  فاقتضى تقديمه" افي اإلرسال جرح   لكن" كالم، ونظير ذلك المسألة األخيرةهذا ال

ذا كان تقديم الجرح على التعديل قول ا وا عاللها  ،في رواية من وصلإن الطعن  :هل نقول ألكثر؛التعديل، وا 
من قدح الرواية  عم من أهل العلم من طعن باإلرسال؛ما يلزم، ال يلزم، ن ؛ قول األكثر؟ ال،برواية من أرسل

"ورد أن  ،أن م تضى" "ورده  ن هذا قول األكثر؛ ألنه مردودإ :لولكن ال يمكن أن يقا ،الموصولة بالرواية المرسلة
؛ ، مقتضى هذا الكالم الذي هو الطعن في رواية من وصل برواية من أرسلاأيض   م تضى ه ا قبول الوص "

ال ما له وجه؟ لماذا ال يطعن في رواية من أرسل برواية من وصل، وله وجه ،يمكن تعكس القضية ، له وجه وا 
لماذا؟ ألن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن زاد معه زيادة علم خفيت على من نقص، ورد أن  له وجه؛

فنجرح الراوي الذي أرسل لمخالفته رواية من وصل، يعني كما ادعي عكس  ،-اأيض  –تضى هذا قبول الوصل مق
 .."أن مقتضى"ذلك 

 هااااا ا قباااااول الوصااااا     فياااااه وفااااا 
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خفي  ايذكر فيه وصف   ؛-على ما سيأتي-أو علم خفي على من عدل، فمن جرح الراوي  ،يعني في الجرح زيادة
لكنه تاب منه، أو نفاه بطريق يمكن قبوله، فيكون عنده  ،أعرف هذا الجرح :إذا قال المعدل ،على من عدله، نعم

ل عنده علم زائد على الجارح، يكون عند الجارح علم زائد على المعدل من وجه، ويكون علم زائد، المعد ِ  -اأيض  –
 .لمسألة تحتاج إلى شيء من اإلعادةن هذه ايعني ننظر المسألة؛ أل ؛عند المعدل علم زائد على من جرح

رواية الوصل برواية اإلرسال بتقديم الجرح على التعديل؛ ألن رواية الوصل يقدح فيها - التنظير في طعن الرواية
د ن من وصل أتى بقدر زائ: إإن هذا الكالم ليس بأولى من عكسه؛ ألنه إذا قيل :أو تعل برواية اإلرسال، وقلنا

فتكون رواية  ؛من أرسل احتمال أن يكون نسي هذه الزيادة :-اأيض  –عليه فهو مشكوك فيه؛ نقول على المتفق 
وهو قول األكثر؛ ألن معه زيادة  ،من وصل هي المرجحة، ونظير ذلك الجرح والتعديل، إذا قدمنا قول الجارح

أو يترك بعض  ،ثال  م ،خفيت على من عدل، الذي يقول: هذا ثقة، والذي يقول: ضعيف؛ ألنه يشرب الخمر
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عرف السبب الذي جرحه من ل؛ لكن لو قال المعدل: أنا أ هذا يعرف عن هذا الراوي ما ال يعرفه المعد   ،الواجبات
أنا أعرف الرجل  قى أن يقول: أنا أعرف السبب، لكنأجله، أنا أعرف السبب، الجرح مفسر يعني مقبول، لكن يب

زيادة علم  وتهدم ما كان قبلها، فيكون حينئذ  مع المعدل زيادة؛لها، ، والتوبة تجب ما قباأنه تاب توبة نصوح  
 خفيت على الجارح.

 وفاااااااااااااااااااااا  ه ا قبول الوص     فيه
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